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  PROTESTANTSE GEMEENTE EEFDE 
                               ONTMOETINGSKERK, SCHURINKLAAN 1, 7211 DD, EEFDE     www.pgeefde.nl 

KERKDIENSTEN 
Elke zondag: 10.00 uur. 

Mogelijkheid van kerkbezoek: zie overzicht Diensten en 
Website 

Voor live-uitzendingen en terugkijken: 

Zie onze website of die van kerkdienstgemist.nl    
_________________________________________________________ 

KERKGEBOUW                                               0575-546349 

_________________________________________________________ 

PREDIKANT Vacant 
 

 

 

Meldpunt ziekenhuisopname, overlijden, ernstige ziekte 

Mw. R. Simonis (ouderling)                                              474393 

Mw. ds. H.E. van Boggelen                                    06-25044095 
_________________________________________________________ 

KERKENRAAD 
Voorzitter: Mw. T. Drewes (ouderling)                         510512 

: voorzitter@ontmoetingskerk-eefde.nl      
 

Scriba: Mw. G. Janssen (ouderling)               06 49624698 

: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com 

Postadres: Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde 
 

Afstemming Taakgroepen: Mw.  B. Aalderink (ouderling)  

: bolinakeukenmeester@hotmail.com          06 25516989 
_________________________________________________________ 

PASTORAAT (TAAKGROEP) 
Voorzitter: Mw. R. Simonis (ouderling)                        474393 

: ritasim1@hotmail.com 
 

Mw. ds. H.E. van Boggelen                                    06 25044095 

Mw. J. Bouwhuis (ouderling)                                          517499 
 

Coördinatie buurtcontact: Mw. E. Heijink          06 51142245 

: ellyheijink@gmail.com 
_________________________________________________________ 

VIEREN (TAAKGROEP)  

Mw. M. Fomenko (ouderling)                              06-41662670 

: marijkefomenko@hotmail.com 
 

Bloemenwerkgroep (voor de eredienst) 

Mw. N. Roeterdink,  : roete094@planet.nl             540976 
 

Organist 
Dhr. R. Smit                                                              0621 597949 
 

Organist/pianist 
Mw. T. Hinloopen                                 06-21563940 
 

Collectemunten 
Mw. C. Brouwer, : carlabrou@hotmail.com 

Telefonisch te bestellen en af te spreken                     542430 

 

 

DIACONIE (COLLEGE VAN DIAKENEN) 
Voorzitter: Dhr. J. Zoerink (diaken)              06-12658924 

: diaconie@ontmoetingskerk-eefde.nl 
 

Administrateur: Dhr. G. Bannink, : g.bannink@kpnmail.nl 
 

Verjaardagsfonds                                                    06 12658924 

Postzegels en kaarten: Mw. L. van Meggelen              510812 
_________________________________________________________ 

ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN (TAAKGR.) 
Voorzitter: Mw. T. Kale                                                    511819 

: gtkadevr@gmail.com 
_________________________________________________________ 

KERK EN SAMENLEVING (TAAKGROEP)  
Contactpersoon: Mw. G. Kamphuis                     06 15620782  

: joopgerda@hotmail.com 
 

Koffieconcertcommissie 
Dhr. K. Ornée,  : ornee001@kpnmail.nl                   542305 
_________________________________________________________ 

BEHEER (COLLEGE  VAN KERKRENTMEESTERS)  
Voorzitter: Vacant 

: kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-eefde.nl 
 

Secretaris: Mw. M. Dolman-te Loo                                541318 

: monique.dolman@outlook.com   
 

Penningmeester: Mw. G. Thiemann (ouderling)         545311 

: penningmeestercvk@pgeefde.nl 
 

Technische zaken: Dhr. J. Kamphuis (ouderling) 06 46750510 
 

Kerkelijke ledenadministratie 
Dhr. G. J. Kale           511819 

: ledenadministratie@ontmoetingskerk-eefde.nl                    
_________________________________________________________ 

COMMUNICATIE (TAAKGROEP) 
Contactadres: Dhr. H. Krol                                          540609 

: hommekrol@kpnmail.nl 
 

Kerkvenster 
Kopij sturen naar : kerkvenster.eefde@gmail.com 

of naar dhr. B. Drewes,  Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde        
Zie: Colofon Kerkvenster  (pagina 3)                              510512 
 

Kerkbrief 
Samenstelling: Dhr. W. Volkers         512610 

en Mw. M.E. Adriaanse          542808 

: kerkbrief.eefde@gmail.com 
 

Website ontmoetingskerk 
Beheerder: Dhr. J.W. Aalderink         548830 
: beheerwebsite@pgeefde.nl 

http://www.pgeefde.nl/
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KERKVENSTER       
maart 2022              
 

Van de redactie 
 

We mogen elkaar weer gaan opzoeken, 
ook in de kerk!   Ook de bijdragen aan dit 
kerkvenster ‘zoeken elkaar op’ en hebben 
een gemeenschappelijke rode draad. Dat is 
wonderlijk mooi om te zien. 

U kunt kennis nemen van de komende 
iconenexpositie die met een bijzondere 
kerkdienst wordt geopend. In een andere 
dienst wordt verteld over het project  
‘kleine arbeider’ in Colombia.  

Bezinning, inkeer en  ‘er zijn’ voor de ander 
die ons nodig heeft, komen zo met deze 
diensten bij elkaar in de komende 
Veertigdagentijd. 

Hierbij past ook het Jona verhaal: Omkeren  

Genoeg om over na te denken,  

te bespreken, te doen en te vieren. 

‘Alles komt goed?!’ 

      Boudewijn Drewes  
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COLOFON: 

 

Kerkvenster is het maandelijkse 
informatie- en mededelingenblad 
van de Protestantse Gemeente 
Eefde. 

____________________________ 

Redactie: 

Bolina Aalderink 

Maps Adriaanse 

Laura van der Burg (voorblad) 

Annie Nijenhuis 

 

Eindredactie: 

Boudewijn Drewes 

Jannie Zoerink    :06-42514064 

____________________________ 

Redactieadres 

voor het aanleveren van kopij: 

Boudewijn  Drewes, 

Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde 

 0575 510512 

 kerkvenster.eefde@gmail.com 

____________________________ 

Dupliceren: 

mw. Wijkstra: 

 ly.wijkstra@gmail.com       

:  540220 

 

Bezorging: 

dhr. J. te Linde 

: 517369 

 

Bezorging digitaal: 

dhr. W. Bieleman 

Aan- en afmelden: 

 
kerkvensterdigitaal@gmail.com 

 

____________________________ 

Volgend Kerkvenster: 

Kopij kunt u tot uiterlijk maandag 
21 maart 20.00 uur sturen naar: 

 kerkvenster.eefde@gmail.com 

of bezorgen bij het redactieadres 

 

Redactie-vergadering: 

Donderdag 24 maart 9.30 uur, 

Goedhartkamer 

 

Nieten/distributie:  

donderdag 31 maart 

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
mailto:ly.wijkstra@gmail.com
mailto:kerkvensterdigitaal@gmail.com
mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
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Probeer om te keren 

 

'Probeer om te keren'. Iedereen die wel eens 
met navigatie gereden heeft en daarbij een 
afslag vergat kent de indringende stem. 
Probeer om te keren! De stem herhaalt dit 
net zolang tot je omkeert of tot zich een 
mogelijke alternatieve route aandient.  

Soms vind ik dat bijzonder irritant, zeker 
wanneer ik bewust van de route afwijk. Ik 
mopper dan dat ik er heus zelf ook wel kom. 
Maar eerlijk gezegd is het meestal toch wel 
heel erg handig. Die stem die het goed met 
me voor heeft en me graag snel en makkelijk 
op mijn plek van bestemming wil brengen.  

 

Het was waarschijnlijk anders geweest 
wanneer de stem me had toegeschreeuwd 
'bekeer u'. Hoewel dat feitelijk op hetzelfde 
was neergekomen heeft dat toch een 
behoorlijk andere lading. 
Het roept beelden op van mensen die je hun 
waarheid luid toeschreeuwen en je met 
angst als drukmiddel tot andere gedachten 
willen brengen. 

Van deze bekeringspraktijken zijn we, of 
beter gezegd ben ik, niet gediend. Ik geloof   
niet dat mensen zich zo makkelijk laten 
overtuigen. Een onder druk afgedwongen 
opvatting is toch meer een zaak van belijden 
met de mond of met de emotie dan een van 
harte willen onderschrijven.  
 

 

 

 

 
Toch klinkt de oproep tot bekering in de 
Bijbel zeker. Zoals in deze tijd op weg naar 
Pasen als de woorden van Johannes de 
Doper voorbijkomen. In de nieuwere 
vertaling roept hij 'kom tot inkeer' maar 
daarvoor was dat ook 'bekeer u'. Bekeer u, 
want het koninkrijk van de hemel is nabij!   
 

Het helpt mij om die stemmen te verstaan 
als de stem van mijn navigatie die zonder 
bijbedoelingen het beste met mij voorheeft. 
Probeer om te keren. Je bent op een weg 
gekomen die niet heilzaam is.  
En ik probeer te luisteren en de goede weg 
te gaan. Maar wanneer het niet lukt, troost 
ik me met de wetenschap dat God met zijn 
Geest al snel alternatieve routes bedenkt. Hij 
zal wegen vinden waarlangs ik kan gaan. 

 
Gerjanne van der Velde-Meijer 

predikant Protestantse Gemeente Silvolde 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Reageren? Dat kan:   
predikant@pgsilvolde.nl 

                        

 

 OVERWEGING                              
 

Omkeren

mailto:predikant@pgsilvolde.nl
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Kerk weer open zonder maatregelen, maar met de door u gewenste afstand 
 

Inmiddels worden er weer kerkdiensten met bezoekers gehouden. Verheugend is dat de 
overheid heel veel maatregelen per direct heeft losgelaten. Dit betekent dat we dit in en 
rond de kerkdiensten ook doen. We zullen vanaf zondag 6 maart ook weer koffie drinken. 
We verzoeken u die afstand van elkaar te houden die u en de ander zelf prettig vinden. 
Vraag wat de ander prettig vindt. 
 

Ook kunt u de diensten via internet live ontvangen en terugkijken. Ga op internet naar:  
“kerkdienst gemist” en kies: Eefde.  Of ga naar onze website: www.pgeefde.nl   Daar kunt u 
ook de kerkbrief met de orde van dienst vinden. 

Gera Janssen-Ebbekink,  scriba 

 

 
Datum en tijd 

 
27 februari          10 uur    

 
6 maart                  10 uur 

 
13 maart             10 uur 

Voorganger Ds. S.H. Muller, 
Beekbergen 

Ds. C. Brevet, 
Deventer 

Ds. Th. Menting, 
Gendringen/Bontebrug 

Bijzonderheden 8e zondag na Epifanie, 
Gemeenschappelijke 
dienst in Gorssel 
 

1e zondag 40-dagentijd 2e zondag 40-dagentijd, 
biddag 
Opening iconententoon-
stelling mmv koor 
Cantores Versicolores  
Zie pagina 16. 

Kleur groen paars paars 

1e Collecte 
Diaconie 

Okero Kerk in actie. Noodhulp: 
Ethiopië 

Kerk in actie. Wereld-
diaconaat: Bangladesh 

2e Collecte CvK Oikocredit Kerk in actie. Zending 
Rwanda 

Kerk en samenleving, 
plaatselijk 

Autorijdienst                               A. Kloosterboer 540204 H. van ’t Veld   540394 W. Volkers     512610 

 
Datum en tijd 

 
20 maart             10 uur 

 
27 maart                10 uur 

 
 

Voorganger Ds. S. van der Woude, 
Warnsveld 

Ds. J. Jansen Schoon-
hoven, Doetinchem 

 

Bijzonderheden 3e zondag 40-dagentijd 4e zondag 40-dagentijd. 
Gemeenschappelijke 
dienst met G/E in Eefde 
Themadienst. Zie pag. 11 

 

Kleur paars paars  

1e Collecte 
Diaconie 

Kerk in actie. Wereld-
diaconaat: Indonesië 

Kerk in actie. Wereld-
diaconaat: Colombia 

 

2e Collecte CvK Kerk in actie. Wereld-
diaconaat; Indonesië 

PKN, Missionair werk, 
kerk in de kliederkerk 

 

Autorijdienst E. van Zeijts   473336 A. Aalderink 06 51522371  

DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK                                         maart 

 

http://www.pgeefde.nl/
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Dienst in Het Spijk 
op de 1e maandag 14.30 uur, restaurant 
weer te beginnen op 7 maart 
 
Diensten in De Borkel  
op zaterdag 16.00 uur  
geen opgave

 
 
 
 
 
Oecumenische middagpauze-diensten 
elke donderdag  12.00-12.30 uur 
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen 
03-03-2022 Dhr. R. de Boer 
10-03-2022 Ds. C. Bochanen 
17-03-2022 Ds. L. van Prooyen Schuurman  
24-03-2022 Ds. W. Stolte 
31-03-2022 Ds. S. van der Woude 

 
 
De Lunette, Coehoornsingel 3  
elke vrijdag 15.30 uur  
geen opgave  
 
 

 
 
 

Veertigdagentijd 

Alles komt goed?! 

 
 

 

 
 

       DIENSTEN IN DE OMGEVING                                               
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Alles komt goed?! 
Dat is het thema dat de PKN heeft gekozen voor de komende Veertigdagentijd en Pasen. 

‘Alles komt goed!’. Dat kan gemakkelijk klinken, en voor veel mensen op deze wereld is het 
misschien moeilijk te geloven. Tegelijk kunnen het ook woorden van hoop zijn, want God 
belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons om daar nu al iets van 
te laten zien: door de zieken te verzorgen, de armen eten te geven en de vluchtelingen 
onderdak te bieden. Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop van Pasen door, in het 
geloof dat alles goedkomt.    

Wat is de Veertigdagentijd? 
De Veertigdagentijd is de periode van Aswoensdag tot Pasen. Van oudsher is dit een tijd van 
inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze 
naasten, dichtbij en ver weg. 
 
Waarom duurt de Veertigdagentijd 46 dagen? 
De Veertigdagentijd loopt in 2022 van Aswoensdag 2 maart tot en met zaterdag 16 april. Op 
zondag 17 april is het Pasen. 
 
Waar komen die 40 dagen vandaan? 
De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode vallen. De 
zondag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En op een feestdag 
wordt niet gevast. 
 
Waarom vasten mensen in de veertigdagentijd? 
In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld veertig dagen in de 
woestijn om te vasten en te bidden. En veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn 
voordat zij in het beloofde land aankwamen. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en 
overgang. Iedereen die vast heeft daar zijn eigen redenen en eigen manier voor. Door 
bijvoorbeeld niet te snoepen of geen alcohol te drinken sta je stil bij de overvloed die wij 
hebben. Sommige mensen kijken geen tv of gebruiken geen social media. Je houdt dan tijd 
over: om te bidden, na te denken over je geloof of om iets te doen voor een ander. 
 
Wat is aswoensdag? 
Aswoensdag is van oorsprong een rooms-katholieke traditie. Tijdens de kerkdienst worden 
de groene takjes van Palmpasen van vorig jaar verbrand. Met de as tekent de priester een 
kruisje op het hoofd van de mensen. En hij zegt: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’. 
Deze woorden benadrukken de vergankelijkheid van het aardse leven. De vorm van het kruis 
wijst op het eeuwige leven. Steeds meer protestantse gemeenten hebben ook een 
aswoensdagviering. 
 
Wat is de goede week? 
De Goede Week is de week voor Pasen en begint met Palmzondag. Op deze zondag wordt 
vaak het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem gelezen. Op Witte Donderdag vieren 
veel gemeentes het avondmaal, net als Jezus deed met Zijn leerlingen. Op Goede Vrijdag 
herdenken we dat Jezus aan het kruis is gestorven. Na Stille Zaterdag volgt dan op zondag 
het feest van de opstanding van Jezus: Pasen.                                             
                           (bron: website PKN)
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Uit de kerkenraad van 2 februari 
 

Zoals in het vorige nummer van Kerkvenster 
vermeld was er op 2 februari een extra bij-
eenkomst van de kerkenraad met een verga-
derdeel en een informeel deel, waarin ge-
sproken is over communicatie, pastoraat en 
vieren. 

 

In het vergaderdeel kwam het volgende aan 
de orde. 

 
Coördinatieteam 

Ben Wagenvoort heeft aangegeven te willen 
stoppen met het Coördinatieteam. Het mo-
deramen heeft hierover contact gehad met 

de andere leden die vanuit onze gemeente 
in het Coördinatieteam zitting hebben, 
Bolina Aalderink en Eduard Groen. 
Afgesproken is dat Bolina namens de kerken-
raad mensen zal benaderen om de plaats 
van Ben in te nemen. 
 

Verlenging ‘contract’ met ds. Hannie van 
Boggelen 

Evert Brouwer heeft contact gehad met het 
Dienstencentrum in Utrecht over de moge-
lijkheden om het ‘contract’ met ds. Hannie 
van Boggelen te verlengen. Onder bepaalde 
condities bleek er een mogelijkheid te zijn. 
Hannie is ermee akkoord gegaan om onder 
die condities haar werkzaamheden met een 
halfjaar te verlengen, tot september 2022. 

KERKENRAAD 

RAAD 

            
           Van de redactie 
 

Bij het overlijden van Arie Zuidema 

Op 4 februari overleed Arie Zuidema. Ook in de redactievergaderingen 

van Kerkvenster zullen we Arie Zuidema missen. Hij heeft een aantal jaren in 
de redactie gezeten. De laatste tijd arriveerde hij met zijn scootmobiel in de 
hal van de kerk en was blij als hij weer in de Goedhartkamer zat met een 
lekkere kop koffie. ‘Gaat het goed met jullie? Is er nog nieuws?’ 

Hem interesseerde vooral de nieuwswaarde van de aangeleverde kopij, hoe 
het ging met mensen, en de mensen die werden genoemd van wie hij ‘nog 
nooit had gehoord’.  

Van andere onderwerpen kon hij resoluut zeggen:  ‘t  Zal wel. Ik heb er niets 
mee’. Arie was duidelijk en hield niet van  ‘gezeur’, net zo min als van lange 
preken. Kritisch was hij zeker, vaak met een ondertoon van uitdaging en 
humor. We hadden een band. We zullen hem missen, hij bracht altijd 
gezelligheid mee. Ook voor hem was de redactievergadering een gezellig en 
sociaal moment dat hij niet gauw voorbij liet gaan.   

In januari toen het slechter met hem ging zei hij: ‘Schrap mij maar van de 

(redactie-)lijst. Het lukt me niet meer.’ Dat hebben we toen niet gedaan. 

We hadden goede hoop dat het hem wel weer zou gaan lukken.    

We kijken terug op een waardevolle tijd met Arie. 
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Uitwisseling (taak-)diakenen 
Uit een gezamenlijke vergadering van de 
diakenen van Gorssel/Epse en Eefde is het 
voorstel gekomen om diakenen en taak-
diakenen uit te wisselen in de kerkdienst. In 
de kerkenraad van Gorssel/Epse is dit goed-
gekeurd en ook de kerkenraad van Eefde is 
hier niet op voorhand op tegen. De kerken-
raad heeft de diaconie nog wel verzocht in 
het eerstvolgende gezamenlijke overleg met 
een voorstel te komen hoe de dienst met 
uitwisseling van (taak)diakenen vormgege-
ven zou kunnen worden. 

 

Beeld en geluid 

Er is een nieuwe offerte gekomen voor de 
verbetering van beeld en geluid in de kerk. 
Bekeken zal worden of het aan de techni-
sche vereisten en alle wensen voldoet en  
hoe het bekostigd kan worden. 

 

Aanpassing gemeenteprofiel Gorssel/Epse 
Naar aanleiding van het horen van de ge-
meente heeft de kerkenraad van 
Gorssel/Epse de profielschets van hun 
gemeente enigszins aangepast. De rijke 
schakering van stromingen in de gemeente 
is weergegeven waarbij het midden-
orthodoxe en bijbels-theologische wat 
nadrukkelijker wordt genoemd. De kerken-
raad van Eefde  heeft uitgesproken dat men 
het traject van samenwerking met vertrou-
wen tegemoet ziet. 

 

                     Gera Janssen-Ebbekink, scriba 

 

Uit de gezamenlijke kerkenraads-
vergadering met Gorssel/Epse op 

8 februari 

 
In deze gezamenlijke vergadering zijn de 
voorgenomen besluiten uit de vorige geza-
menlijke vergadering van 29 november 
betreffende het beroepen en werven be-
krachtigd, nadat beide gemeenten hierover 
zijn gehoord. Verder is de samenstelling van 
en de opdracht aan de wervingscommissie 
vastgesteld, alsmede het document 
‘Gezamenlijk beroepen van een Predikant’ 
ten behoeve van het Breed Moderamen van 
de Classis. Hiermee zijn alle voorbereidingen 
voor het werven afgerond. We hopen dat 
het wervingstraject voorspoedig zal verlo-
pen. De wervingscommissie zal u op de 
hoogte houden.  

De wervingscommissie bestaat uit Eduard 
Groen, Henriëtte Groeneveld, Yolan van Laar 
en Ep van Zeijts namens de Protestantse 
Gemeente te Eefde en Elisa Bruggink, 
Marleen Gussow, Jannie Hietbrink en Harry 
de Vries namens de Protestantse Gemeente 
te Gorssel/Epse. 

                            

Gera Janssen-Ebbekink, scriba 

 

 

Afscheid ambtsdragers 

 
Op zondag 6 maart a.s. zal in de kerkdienst 
afscheid genomen worden van Evert 
Brouwer en Maps Adriaanse als 
ambtsdragers. 
 

                           Gera Janssen-Ebbekink, scriba 

 

 

 

 

 

  

                                                                               

 

Bij het afscheid van ambtsdragers,  gepoetst en al …. 
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Collectedoelen (1e collecte) voor de komende zondagen:   

 

In veel landen, met name in Oost-Afrika, 
heerst een verschrikkelijke hongersnood. 
Klimaatverandering en (burger)oorlogen zijn 
de oorzaak. Daarom wordt door Kerk in Actie 
veel geïnvesteerd in projecten die een duur-
zame verbetering van de voedselproductie 
ondersteunen. Vorige maand gaven we als 
voorbeeld Oeganda: goed boeren in een 
lastig klimaat. Deze maand richten we de 
schijnwerper op projecten in Ethiopië en 
Bangladesh. 

 

Zondag 6 maart is de eerste zondag in de 
Veertigdagentijd. De komende weken 
worden de landelijke collectes van Kerk in 
Actie gebaseerd op de zeven werken van 
barmhartigheid.  

 

Zondag 6 maart  

Kerk in Actie -  Noodhulp  

Ethiopië: Ondersteuning bij droogte en 
extreme regenval. 

Door de klimaatverandering worden bepaal-
de delen van Ethiopië steeds vaker getroffen 
door langdurige droogte en heftige regenval. 
Vee sterft en oogsten mislukken. Veel men-
sen raken daardoor afhankelijk van voedsel-
hulp. De Ethiopische kerk en hulporganisa-
ties willen dat patroon doorbreken. Ze leren 
boeren en boerinnen zich aanpassen aan de 
nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond 
vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe 
gewassen te verbouwen die bestand zijn 
tegen droogte. Ze gebruiken een weeralarm 
dat aangeeft wanneer je het best kunt plan-

ten en oogsten. Maar ook helpt de kerk 
mensen met andere bronnen van inkomsten 
zodat ze minder afhankelijk zijn als de oogst 
tegenvalt. 

 

Op 8 maart is het Internationale Vrouwen-
dag. Daarom is de collecte op 13 maart voor 
een beter leven voor vrouwen en hun 
gezinnen. 

 

Zondag 13 maart 

Kerk in Actie - Werelddiaconaat.    

Bangladesh: Veilig koken en meer inkomen 
voor vrouwen. 

In Bangladesh zijn overstromingen of soms 
juist droogte een bedreiging voor de voed-
selvoorziening. Een ingenieus kooktoestel 

DIACONIE 

U kunt een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Eefde, of op 
NL37 RABO 0322 3593 92 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Gorssel/Epse, met vermelding van datum en 
doel. 

Als u zelf een bedrag wilt overmaken voor Kerk in Actie dan kan dat op rekeningnummer 

NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. datum en het specifieke doel. 
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levert voor vrouwen in dit Zuid- Aziatische 
land niet alleen meer inkomen op, maar het 
is ook nog milieuvriendelijk. Het kooktoe-
stel zet de helft van het gestookte hout en 
groenafval om in biochar: een restproduct 
dat lijkt op houtskool. Het wordt door de 
vrouwen verwerkt en verkocht als natuur-
lijke, milieuvriendelijke bodemverrijker. Het 
kooktoestel veroorzaakt ook minder rook en 
is daardoor minder ongezond. 

 

Zondag 20 maart:  

Kerk in Actie - Werelddiaconaat.  

Indonesië: Een betere toekomst voor 
straatkinderen. 

In de Indonesische stad Yogyakarta leven 
veel kinderen op straat. De organisatie 

Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt de 
kinderen op en geeft begeleiding en nood-
opvang. Voor kinderen die niet meer op 
straat willen wonen is er een opvanghuis en 
onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen 
dat de kinderen op straat belanden en  

ondersteunt daarom de ouders om finan-
cieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij 
hun kinderen voeden, kleden en naar school 
laten gaan. 

 

Zondag 27 maart:  

Kerk in Actie - Werelddiaconaat  

Colombia: Stichting Kleine Arbeider. 

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia 
moeten iedere dag zwaar werk doen. Ze 
groeien op in een omgeving met veel geweld 
en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken 
van de hoofdstad Bogotá. Kinderen werken 
er op de markt of op de vuilnisbelt. School 
komt vaak op de laatste plaats. Stichting 
Kleine arbeider, partner-organisatie van Kerk 
in Actie geeft deze kinderen onderwijs en 
maakt hen weerbaarder om zo hun kansen 
op een betere toekomst te vergroten.  

 

Zie ook het artikel hierna!  

 
Alle collecten worden warm aanbevolen!

 

 
Themadienst op 27 maart: Colombia, Stichting Kleine Arbeider 
 

In de gezamenlijke dienst Gorssel/Epse - 
Eefde op 27 maart (in Eefde) besteden 
we aandacht aan het project ‘Kleine 
Arbeider’ in Colombia en is mevrouw 
Janet Bierman onze gast. 
 

Zoals u misschien wel weet, kiezen de 
diaconieën iedere drie jaar een project 
van Kerk in Actie, waaraan zij speciale 
aandacht en een aantal collectes willen 
besteden. Dat is nu voor het derde jaar 
het project ‘Kleine Arbeider’ in 
Colombia.

Een eerste contact maken..... 
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Mevrouw Janet Bierman is landelijk mede-
werker voor Latijns Amerika en gaat regel-
matig naar o.a. Colombia om de projecten 
van Kerk in Actie te bezoeken. Zij is nu terug 
in Nederland en wil graag bij ons komen 
vertellen over het land en het project. Zij zal 
ook dia’s laten zien. Wij zullen met haar in 
gesprek kunnen gaan en vragen kunnen 
stellen.  

De gastpredikant op die zondag werkt van 
harte mee. De dienst zal in het teken staan 
van het project, maar zal wat korter zijn.  
Aansluitend krijgt u koffie en daarna krijgt 
mevrouw Bierman het woord. Zij infor-
meert ons en zal vragen beantwoorden.

Na het slotlied kunnen we nog napraten met 
mevrouw Bierman.  

In die dienst zal natuurlijk ook gecollecteerd 
worden voor het project. Er staat zoals  

gewoonlijk een doos bij de uitgang van de 
kerk, waar u uw geld in kunt doen. U kunt 
natuurlijk ook uw bijdrage overmaken op de 
rekening van de diaconie, ovv project 
Colombia. 
 

We kijken uit naar een fijne, interessante 
morgen.  

 

Namens de gezamenlijke diaconieën 

Henriëtte Groeneveld 

  

 
 

Vluchtelingenwerk  zoekt  
begeleiders voor Gorssel/Epse/Eefde  
 

De diaconie heeft contacten met nieuwe 
Nederlanders en daardoor ook met Vluchte-
lingenwerk. Vluchtelingenwerk zoekt nieuwe 
vrijwillige medewerkers voor de maatschap-
pelijke begeleiding van nieuwkomers in onze 
dorpen. Voor nieuwe dorpsbewoners dus.  
Mensen die moesten vluchten en nu in ons 
land een nieuwe plek hebben gekregen om 
te wonen en hun leven opnieuw op te bou-
wen. Als u daar even over nadenkt, kunt u 
zich dan voorstellen wat dat betekent? Een 
vreemde taal, vreemde gewoontes, allerlei 
regels waar je niets van begrijpt, en …….! 

Vluchtelingenwerk helpt deze mensen door 
hen een “maatje “ te geven, die hen de eer-
ste tijd helpt met al die onbegrijpelijke din-
gen. Het regelen van praktische zaken, zoals 
een huisarts, de school voor de kinderen, 
het kennen van het dorp, maar ook het aan-
vragen van een zorgverzekering, de huur-
toeslag, de contacten met de gemeente en 
de regelingen die daar zijn, brieven van de 
verhuurder of het energiebedrijf , …. (De 
nieuwkomers krijgen in Lochem een 
taalcursus.)  
Lijkt het moeilijk? Je moet soms met handen 
en voeten praten, soms kun je ook een tolk 
regelen via vluchtelingenwerk. Maar de 
nieuwkomers hebben allemaal een smart-

Collecteopbrengsten van januari 2022 

Het is niet bekend welke bedragen door gemeenteleden rechtstreeks naar de betreffende doelen 
zijn overgemaakt 

 Datum  Doel collecte Opbrengst €      
  2 januari   Les Amies de Gambie    70,00 
  9 januari Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden   182,50 
16 januari  GOVOS Bolivia  570,00  

23 januari Plaatselijke Diaconie    50,00 
30 januari Pasman manege    20,00 
   

                                                                              Gerrit Bannink, administrateur diaconie PGE 
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phone, waarop ze met een vertaalprogram-
ma met je kunnen “praten”. Je moet wel iets 
afweten van onze sociale regelgeving (of dat 
willen leren), zodat je weet waar je mensen 
naar kunt verwijzen. Wel een beetje een 
uitdaging, ja. Maar ook leuk, want je leert 
veel over allerlei dingen die voor ons vreemd 
zijn. En je krijgt er VRIENDSCHAP voor terug! 

Vluchtelingenwerk helpt door ondersteuning 
te bieden van een professional, een inwerk-
programma en de mogelijkheid voor het 
volgen van online trainingen.  

Het vraagt voor één gezin in het begin een 
dagdeel (4 uur) in de week. U kunt ook 
meerdere gezinnen begeleiden als u het leuk 
vindt, uit verschillende landen bijvoorbeeld. 
Heel interessant.  

Als u dit leuk en interessant vindt, neem dan 
contact op met  Dieuwertje Butter 

dbutter@vluchtelingenwerk.nl   

  
(of met Grace Molegraaf, diaconie Gorssel/Epse  

gracemolegraaf@gmail.com  

of met Eelke Meijer, coördinator Eefde  
eelkehinkmeijer@ziggo.nl   )  

 

 

 

Verdiepen in diaconaat van de 
toekomst 

 

Hoe moet dat eruit zien – diaconaat in twee 
gemeenten samen – diaconaat in een 
digitale toekomst – diaconaat in een open 
kerk – omzien naar elkaar – de werken van 
barmhartigheid waar maken in onze  

wereld?  

 

Wat is eigenlijk diaconaat?  Diaconaat is een 
wezenlijke taak van de kerkelijke gemeente. 
Maar hoe dan? Wie vallen er in onze tijd 
‘buiten de boot’, worden slachtoffer,  waar- 
door?  Is de manier waarop wij tot nu toe 
werken nog steeds van toepassing? Welke 
nieuwe antwoorden en uitdagingen en 
werkwijzen zijn er?  

 

Dat zijn vragen die de diakenen van 
Gorssel/Epse/Eefde met elkaar willen door-
denken en bespreken. We hebben de PKN 
om hulp gevraagd. Er is een landelijke cursus 
diaconaat. Deze gaat in op de vele aspecten 
van diaconaat, zoals: Bijbelse achter- 

gronden, motivatie, binnenlandse thema’s, 
buitenlandse thema’s, beleid en financiën. 
Wij hebben onze specifieke vragen voor-
gelegd en daarmee gaat de trainer aan het 
werk.  

We krijgen een e-learning (zelfstudie in 

eigen tijd) aangeboden met informatie over 
de diaconale thema’s waarbij onze vragen 
duidelijk meegenomen zullen worden. 
Daarna praten we onder leiding van de 
trainer een zaterdag met elkaar over 
genoemde thema’s. 

 

Wij, de diakenen van Gorssel/Epse/Eefde 
willen – geïnspireerd door deze training – 
komen tot een visie op diaconaat en tot een 
gezamenlijk beleidsplan voor onze eigen 
lokale situatie. 

 

De mogelijkheid bestaat om de groep voor 
deze training nog uit te breiden met enkele 
deelnemers. Lijkt het u interessant om u wat 
(meer) te weten over het diaconale werk, 
dan wordt u bij deze uitgenodigd om deel te 
nemen aan deze verdiepingscursus over  

diaconaat. 

De gezamenlijke bijeenkomst is op zaterdag 
2 april. Ruim tevoren krijgt u dan de  

e-learning toegestuurd, die u in uw eigen tijd 
kunt maken en bestuderen.   

Als het u boeiend lijkt, geeft u zich dan op bij 
Henriëtte Groeneveld.   

email: jh.groeneveld@kpnmail.nl  of  

tel: 06-23103358   

 

De kosten zijn voor de diaconie.  

 

           Namens de gezamenlijke diaconieën, 

                         Henriëtte Groeneveld

 

mailto:dbutter@vluchtelingenwerk.nl
mailto:gracemolegraaf@gmail.com
mailto:eelkehinkmeijer@ziggo.nl
mailto:jh.groeneveld@kpnmail.nl
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Collectedoelen (2e collecte) voor de komende zondagen

 

Zondag 6 maart:  

Kerk in Actie - Zending 

Rwanda, kerk als plek van hoop, hulp en 
verzoening  (40-dagentijdcollecte) 

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 
procent van de inwoners van landbouw. 
Maar door gebrek aan grond kunnen veel 
mensen lastig rondkomen. Een gewas 
verbouwen is niet genoeg om een gezin te 
voeden. Rwandese diaconessen trainen elk 
jaar 150 boeren en boerinnen op hun 
demonstratieboerderij. Ze leren hen over 
veeteelt en over het verbouwen van groen-
ten en fruit met moderne landbouw-
technieken. Na de training begeleiden ze de 
boeren in hun eigen dorp. 

Steeds meer ouders kunnen hun kinderen 
hierdoor gezonde voeding geven. 

 

Zondag 13 maart: Kerk en Samenleving 

Deze collecte is bedoeld voor activiteiten 
van onze kerk (taakgroep kerk en samen-
leving)  met en gericht op het dorp.

 

Zondag 20 maart:   

Kerk in Actie - Werelddiaconaat 

Indonesië: Een betere toekomst voor 
straatkinderen 

Gezamenlijke doel met de diaconie. 

 

Zondag 27 maart  PKN Missionair werk, 

kerk in de kliederkerk 

Jong en oud ontdekken de kliederkerk. De 
collecte is vandaag bestemd voor het 

missionaire werk van de Protestantse Kerk. 
Op meer dan 150 plaatsen in Nederland 
wordt regelmatig kliederkerk georganiseerd. 
Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen 
om samen op een creatieve manier de  

betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. 
Samen eten, samen kliederen en samen  

vieren zijn de hoofdingrediënten van deze 
niet-alledaagse vieringen. Het is een gewel-
dige manier om gezinnen en kinderen die 
geen kerkelijke achtergrond hebben aan te 
spreken. Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk 
in een brede behoefte te voorzien. 
‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop’.  

 

                 Monique Dolman, namens het  CvK

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Bijdragen voor deze collecten kunt u overmaken op rekeningnummer  NL02 RABO 0322 3025 01 
t.n.v. Protestantse Gemeente Eefde met vermelding van datum en doel 
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Rust en stilte 
 

Aan een monnik, die teruggetrokken leefde, 
werd eens gevraagd: ‘wat is de zin van een 
leven in stilte en eenzaamheid?’ De monnik 
was juist bezig een emmer water te putten. 
Daarom vroeg hij zijn bezoekers dichterbij te 
komen. ‘Kijk nu eens in de put. Wat ziet u 
daar?’ Ze keken de diepte in maar zagen 
helemaal niets. Korte tijd later zei de 
monnik: ‘Kijk nog eens naar beneden.’ 

 

 

 

 
Opnieuw bogen de bezoekers zich over de 
rand van de put. ‘Wat ziet u nu?’, vroeg hij.  

‘Nu zien we onszelf’, was het antwoord. 
Daarop vervolgde de monnik: ‘Toen ik zojuist 
water uit de put haalde was het oppervlak 
onrustig. Maar nu is het rustig geworden. 
Dat is de ervaring van de stilte. Je ziet jezelf. 
En als je tot rust gekomen bent, zie je niet 
alleen de hele wereld met heel andere ogen, 
maar ook God.’  

Protestantse Gemeente Eefde 
mutaties in de ledenadministratie t/m 14 februari 2022 
 

Verhuisd binnen de gemeente: 

Lintelostraat 67  7203 CT: mevrouw J.G.A.H. Zeijseink – Dingemans, naar: Oosterwal 18 K012 
7214 AR Lochem. 

Mevr. Zeijseink is voorkeurlid in Eefde, dat blijft zo. 

 

Vertrokken:  

Boedelhofweg 80 7211 BT: de heer en mevrouw A. Groot Roessink – Kabbes.  

Kapperallee 39 7211 CG: mevrouw G. Stegenga, naar: Hoofdstraat 61A F206 7213 CS Gorssel. 

Mevr. Stegenga is nu voorkeurlid in Eefde! 

 

Uitgeschreven: 

Startdijk 4 7211 MC: de heer B. Hissink. 

Boedelhofweg 46 7211 BS: de heer D.D. Hoekstra. 

 

Voorkeurkerk elders:  

Zutphenseweg 202  7211 EK: de heer G. Kreunen. 

 

Voorkeurkerk Eefde: 

Coehoornsingel  3 Zutphen 7201 AA: mevrouw A.A. Lok – Langeveld. 

Hoofdstraat 61A F206 7213 CS Gorssel : mevrouw G. Stegenga. 

 

Overleden: 

Op 4 februari 2022: de heer A.H. Zuidema, Kazernestraat 1 7211 BL. 

 
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht. 
email: ledenadministratie@ontmoetingskerk-eefde.nl  , tel 0575 511819  
 

       Gert Kale,  ledenadministrateur 
 

mailto:ledenadministratie@ontmoetingskerk-eefde.nl
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Expositie van iconen in de 
Ontmoetingskerk 
 

De taakgroep Ontmoeting, Inspiratie en 
Leren houdt een iconen-expositie in de 
Ontmoetingskerk in Eefde.  

 

Deze tentoonstelling wordt geopend in de 
kerkdienst van 13 maart. Daarin gaat  

ds.Theo Menting voor in samenwerking met  
iconenschilder Piet van der Heide. 
Medewerking wordt verleend door het koor 
Cantores Versicolores. 

 

De iconen zijn iedere zondag  vanaf 13 maart 
t/m 3 april van 11.30 u. tot 16.00 u. te zien.  

 

Hierna treft u een nadere toelichting aan.  
Eén van ds. Menting bij de dienst en één 
over de tentoonstelling.  

 

 
Bij de dienst van 13 maart: de luister die 
Jezus omgaf 

Op de tweede zondag in de Veertigdagen-
tijd wordt van oudsher het verhaal van de 
‘verheerlijking op de berg’ gelezen. De 
Transfiguratie, om het maar eens plechtig te 
zeggen. 

Dit jaar lezen we zoals Lucas het heeft op-
getekend. Jezus, die de berg opgaat om te 
bidden, verandert van gelaat. Zijn kleding 
wordt stralend wit en hij raakt in gesprek 
met Mozes en Elia. Zijn leerlingen zijn onder 
de indruk van ‘de luister die Jezus omgaf’. 

 

Een bijzonder verhaal dat op deze zondag, 
13 maart, klinkt in een bijzondere dienst. 
Een dienst waarin we aandacht zullen be-
steden aan de Iconententoonstelling van 
Piet van der Heide.  

 

 

 
 

 

Bijzonder ook omdat het koor Cantores 
Versicolores een muzikale bijdrage zal leve-
ren. 

Dit koor, onder leiding van dirigente Marga 
Roelfs, zingt vooral religieuze liederen uit de 
Byzantijnse ritus, zoals die ontstaan is in de 
Oosters orthodoxe kerkgemeenschap, met 
name in de Slavische wereld: Rusland en 
Oost-Europa.  

In deze liturgie speelt het emotionele aspect 
van muziek een grote rol, maar anders dan 
in kerken waar instrumentale muziek ten ge-
hore wordt gebracht. Deze liederen worden 
altijd zonder muzikale begeleiding gezon-
gen. De opvatting die hieraan ten grondslag 
ligt, is dat alleen de menselijke stem in staat 
is om zuiver weer te geven waar het om 
gaat, namelijk om eer te bewijzen aan God. 
Muziekinstrumenten leiden daarvan teveel 
af.  
De taal van deze liederen is meestal kerk-
slavisch. Dit is een oude religieuze taal, die 
niet meer gesproken wordt en alleen nog 
gebruikt wordt in de Byzantijnse liturgie. Het 
is vergelijkbaar met het gebruik van het 
Latijn in de Rooms-Katholieke liturgie. 

 

De Iconententoonstelling en de klanken van 
Cantores Versicolores zullen hopelijk in deze 
dienst ons iets laten ervaren van de ‘luister 
die Jezus omgaf’. 

 

Wees van harte welkom! 

 

ds. Theo Menting

 ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN 
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Iconen in Eefde 

 

 
In de eeuwenoude regel van de icoonschilder      
staat geschreven: vergeet nooit om de iconen in 
de wereld te verbreiden. Aan deze oproep geeft 
Piet van der Heide* graag gehoor gezien de 
tentoonstelling van door hem geschilderde iconen 
in de Ontmoetingskerk van Eefde. Het kerk-
gebouw in Eefde is dan wel geen kathedraal of 
museum, noch een kerkje zoals wij dat kennen uit 
Griekenland of elders uit Oost-Europa, waar de 
bezoeker vanuit helder daglicht komt in een door 
olielampjes en kaarsen mystiek verlichte ruimte. 
Zeker niet en toch, met veel liefde en zorg is in 
Eefde een ruimte ingericht waar de icoonheiligen 
zich thuis zullen voelen en waar de bezoekers 
Maria, haar Zoon en andere heiligen kunnen 
ontmoeten, bereikbaar door de materie heen van 
hout, krijt en pigment; waar een ieder zich gezien 
en gehoord mag weten door de heilige die nabij 
is, zonder woorden en toch veelzeggend. 

 

De expositie omvat geschilderde paneel-iconen, voorstudies en portretten van heiligen op 
papier. 

 

* Piet van der Heide is verbonden aan de A.A. Brediusstichting te Hernen 
(www.brediusstichting.nl) 

 

 

 

 

 

De iconen zijn te zien in de Ontmoetingskerk  

op zondag 13, 20 en 27 maart  

van 11.30 – 16.00 uur  

 

 

 

http://www.brediusstichting.nl/
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Expositie Bonhoeffer 75 jaar 
Elfde van 13 SCHILDERIJEN VAN JELTJE HOOGENKAMP 

 

 

JONA 
 

 

LIED VAN DE OPVARENDEN 

 
Wij zijn een speelbal van de golven 
en roepen onze goden aan 
Wij worden door de zee verzwolgen, 
ons schip zal in haar muil vergaan. 

 
Wie durft zich nu nog schuil te houden, 
door zelfbedrog in slaap gesust, 
door ongepast en blind vertrouwen, 
zich van geen kwaad of straf bewust? 

 
Wie spreekt verlossend een voor allen 
een laatste en beslissend woord? 
Wie is bereid om diep te vallen? 
Wie roept: werp mij maar overboord? 

 
Hij die zich schuilhield, laat zich vallen. 
Hij weet zich schuldig, stelt zich borg 
als een van ons als een voor allen. 
Ons leven is zijn hoogste zorg. 

 
 

René van Loenen, liedtekst bij het gedicht “Jona” van Dietrich Bonhoeffer.  
Melodie: liedboek 850 
Het perspectief in dit lied ligt niet bij Jona, maar bij de andere opvarenden. 

 
         

   
 
 
 
 
 

      

 ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN   -   EXPOSITIE 
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“……….    
Vol ontzetting aanschouwden hun ogen 
het losgebarsten geweld van een oproerige zee. 

   ………… 
Ze sidderden. Maar met kracht wierpen ze hem 
overboord. De zee hoorde het en werd stil.” 
 

Dietrich Bonhoeffer, oktober 1944 

 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Bij voldoende belangstelling start een bijbelgespreksgroep onder leiding van ds. Van 
Doorn over het boek Jona.  Inlichtingen: Ds. D. van Doorn, tel: 43 12 21 

VRAAG 

 
WAARVOOR 

ZOUDEN WIJ VANDAAG 
NIET WEG MOETEN LOPEN? 
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Het Coördinatie-Team  (CT) is door de  

kerkenraden ingesteld om de samenwerking 
tussen de gemeenten van Gorssel/Epse en 
Eefde te intensiveren. In Kerkvenster en 
Kerkespraak van vorig jaar juni is het CT aan 
u voorgesteld en werd uitgelegd wat dit 
team  gaat doen.  

Graag vertellen wij u over onze ervaringen 
van de afgelopen maanden. 

 

Wat hebben we de afgelopen periode 
gedaan? 

We zijn allereerst begonnen met het inven-
tariseren van de diverse taakgroepen.  

 

Dat zijn voor Eefde:  

Pastoraat en Eredienst 

Diaconie 

Ontmoeting en Inspiratie 

Kerk en Samenleving 

Beheer (College van Kerkrentmeesters) 
 

Voor Gorssel zijn dit: 

Pastoraat 

Vieren 

Diaconie 

Leren 

Jeugd en Jongeren 

Beheer 

 

Wij hebben hieruit geconstateerd dat de 
taakgroepen in beide gemeenten vrijwel 

gelijk zijn qua benaming. In Eefde was op dat 
moment Pastoraat en Eredienst nog één 
taakgroep. Ondertussen zijn die nu geschei-
den en is Eredienst een aparte taakgroep 
geworden en heet nu taakgroep Vieren.  

Ook is ondertussen in Eefde bij de taakgroep 
Ontmoeting en Inspiratie het onderdeel 
Leren toegevoegd. 

Na deze inventarisatie hebben we de CT- 
leden gekoppeld aan de taakgroepen om  

ze te benaderen voor een eerste overleg. 

 

Ava en Bolina zijn begonnen met de taak-
groepen Pastoraat en Eredienst/Vieren. Het 
eerste gezamenlijke overleg vond net voor 
de zomervakantie plaats.  

Het was een open, eerlijk en positief gesprek 
waarin leden van de taakgroepen konden 
vertellen over wat zij leuk en belangrijk 
vinden aan hun pastorale werk. 
Geconstateerd werd dat beide taakgroepen 
een solide samenstelling hebben en beiden 
volgens een jaarplan werken. 

Ook constateerden we dat het pastoraat zelf 
vanzelfsprekend plaatsgebonden is en niet 
kan worden samengevoegd. Overkoepelend 
zijn er waarschijnlijk zaken die wel gezamen-
lijk opgepakt kunnen worden of waarover 
inhoudelijke overeenstemming mogelijk is. 
Een mogelijk onderwerp voor gezamenlijk 
overleg kwam deze avond al aan de orde: 
het belang van vorming en toerusting voor 
de taakgroepleden. Helemaal actueel nu 
beide gemeenten vacant zijn.  

 

Tot voor kort was er in Eefde één taakgroep 
Pastoraat en Eredienst. Dat is nu veranderd. 
Ook Eefde heeft nu naast de taakgroep 
pastoraat een aparte taakgroep Vieren. Ava 
en Bolina hebben een vergadering bijge-
woond van de taakgroep Vieren in Gorssel 
om een goed beeld te krijgen van hun werk-
wijze en hun ideeën over toekomstige 
samenwerking. De taakgroep Vieren is in 
Eefde nu ook voltallig en binnenkort zal een 
gezamenlijk overleg gepland worden met 
beide taakgroepen.  

 

Gerben en Ben hebben een gezamenlijk 
overleg georganiseerd met de beide taak-
groepen Beheer.   

Tijdens dit overleg heeft men elkaar op de 
hoogte gesteld van de financiële situaties 
van beide kerken en geconstateerd dat er op 
meerdere vlakken zeker al samenwerking 
gezocht kan worden. Er valt hierbij bijvoor-
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beeld te denken aan het organiseren van 
een gezamenlijke actie Kerkbalans (inmid-
dels gebeurd). Afgesproken wordt dat er in 
het najaar een gezamenlijk jaarplan gemaakt 
zal worden. 

 

Eduard en Gerrit nodigden beide taakgroe-
pen Diaconie uit voor een gezamenlijk over-
leg. De taakgroepen Diaconie hebben afge-
sproken om in oktober gezamenlijk een 
bijeenkomst te beleggen over het thema 
“Diaconie van de Toekomst” en dan keuzes 
te maken en prioriteiten te stellen wat 

betreft activiteiten en te ondersteunen 
doelen. Hierbij werd overwogen externe 
hulp in te roepen. Inmiddels  zijn hierin 
stappen  gezet (zie pag. 13). 

 

Voor het nieuwe jaar heeft het coördinatie 
team de intentie om de taakgroep Ontmoe-
ting, Inspiratie en Leren uit Eefde en de 
taakgroep Leren uit Gorssel/Epse bij elkaar 
te roepen voor een eerste gezamenlijk over-
leg. Dit zal ook gebeuren met de taakgroep 
Kerk en Samenleving uit Eefde en de taak-
groep Jeugd en Jongeren uit Gorssel. 

 

We hebben als CT-team geconstateerd dat 
de diverse taakgroepen al goed georgani-

seerd zijn. Dat is een mooie vaststelling. Ook 
hebben we gemerkt dat de diverse taak-
groepleden erg open en eerlijk zijn over 
samenwerking met elkaar. De meeste 
geluiden zijn positief en er wordt construc-
tief met elkaar meegedacht! Natuurlijk zijn 
er ook onzekerheden en twijfels. Dat is 
echter heel normaal in zo’n proces en ook 
daarvoor is ruimte in gesprekken met elkaar. 

 

Inmiddels hebben Gerben Algra en Ben 
Wagenvoort  besloten te stoppen met hun 
deelname aan het CT. Wij bedanken ze  

hartelijk voor hun inzet in afgelopen 
periode.  Jan van Putten heeft de plaats 
ingenomen van Gerben Algra. Eduard Groen 
neemt de rol van voorzitter over van 
Gerben.  

Voor Eefde zijn wij nog op zoek naar een 
nieuw teamlid. 

 

Het CT gaat vol vertrouwen door met haar 
werk in 2022 en hoopt u in april/mei weer te 
kunnen informeren over de voortgang! 

 

Namens het Coördinatieteam, Ava van 
Baaren, Eduard Groen, Gerrit Boschloo en 
Jan van Putten, 

   Bolina Aalderink 
 
 

                                           
  
Plastic doppen sparen voor 
geleidehonden: 

Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van 
bijvoorbeeld frisdrankflesjes of melkpakken. 
Gooi ze niet weg, maar lever ze in! Met het 
sparen van de plastic doppen kunt u geld 
inzamelen voor KNGF Geleidehonden. 

De basisopleiding  in het eerste levensjaar 
van de honden kost 5.000 euro. Daarvoor 
zijn 11 miljoen doppen nodig. 

Aangezien zowel het inzamelen, sorteren als 
het transport door vrijwilligers wordt uit-
gevoerd, komt de gehele opbrengst ten  

 

 
goede aan de opleiding van onze geleide- 
honden. 
 

De doppen dienen schoon en droog ingele-
verd te worden bij het inzamelpunt in de hal 
van de kerk. Tevens wordt dringend verzocht 
om de doppen in één zak aan te leveren en 
niet in kleine losse zakjes. Dit bespaart het 
inzamelpunt en onze chauffeurs heel veel 
tijd. In sommige dopjes zitten kartonnen- of 
metalen lipjes, deze moeten ook verwijderd 
worden.  Welke doppen?  ZOZ . 

 

                   Frans-Jan Mulschlegel, Zutphen

 DIVERSE BERICHTEN 
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Vervolg van pagina 21:     Plastic doppen sparen voor geleidehonden 

 

Alle schoongemaakte plastic doppen en deksels mogen in de bak in de hal van 
de kerk. Denk dan bijvoorbeeld aan de doppen van deze producten: 

 
mineraal- of spuitwater, frisdrankflessen, melk- of yoghurtpakken, 
fruitsappakken,     sportdrank,       wasmiddelen (zowel  de  doppen  van  de  
flessen als   het   doseerdopje),   zeep-   en  shampooflessen,    deo- en 
spuitbussen,     slagroombussen,       pindakaas-     en         chocoladepastapotten 

 

 

 

 
 

 
Inleverdatum kopij redactievergadering nieten/bezorging  

21 maart 24 maart 31 maart 

11 april 14 april 21 april 

  9 mei 12 mei 19 mei 

20 juni 23 juni 30 juni 

 

ma/di 28 februari of 
  1 maart 

Bij voldoende belangstelling: Bijbelgespreksgroep over het boek 
Jona met ds. D. van Doorn, Goedhartkamer, 10 uur.  
Voor opgave en inlichtingen: tel. 43 12 21 (ds. Van Doorn) 

di   1 maart Gespreksgroep “Dat wat raakt”. Trix Drewes, tel 510512 

di   8 maart Kerkenraad Goedhartkamer, 19.30 uur 

do 10 maart   Gesprekgroep “Geloven op de tast” ds.  Van Doorn,  
Goedhartkamer 10.00 uur  

zo 13 maart Iconententoostelling, kerkzaal, 11.30 -16.00 uur 
zo 20 maart Iconententoostelling, kerkzaal, 11.30 -16.00 uur 

zo 27 maart Iconententoostelling, kerkzaal, 11.30 -16.00 uur 

ma/di 28 of 29 maart Bij voldoende belangstelling: Bijbelgespreksgroep over het boek 
Jona met  ds. D. van Doorn, Goedhartkamer, 10 uur. 
Voor opgave en inlichtingen: tel. 43 12 21 (ds. Van Doorn) 

Bankrekeningen (altijd doel/reden vermelden):   
Protestantse Gemeente Eefde         NL02 RABO 0322 3025 01   t.n.v.   Protestantse Gemeente Eefde 
Collectemunten    NL12 RABO 0301 4160 87   t.n.v.   Protestantse Gemeente Eefde 
Diaconie, ook verjaardagsfonds  NL79 RABO 0322 3006 30   t.n.v.   Diaconie Protestantse Gemeente Eefde 
Kerkbalans    NL79 RABO 0373 7111 15   t.n.v.   Protestantse Gemeente Eefde 
Kerkvenster    NL51 INGB  0006 8605 91   t.n.v.   Kerkvenster Protestantse Gemeente Eefde 
Koffieconcerten    NL21 RABO 0386 7181 13   t.n.v.   Koffieconcerten Protestantse Gemeente Eefde 
Diaconale hulp bij bijzondere noden  NL37 RABO 0322 365 309   t.n.v.   Interkerkelijke Stichting Hulp Bijzondere Noden 

Data Kerkvenster 2022 

                                              ACTIVITEITEN-AGENDA                            maart 2022 


